
A TARTALOMBÓL

Ebben az évben is büszkén és megelége-
detten tekint hetünk vissza a kellemes ese-
ménynek számító Magyar bálra.
Február 1-én rendezte meg a Gráci Magyar 
Egyesület a hagyo mányos bálját a puntiga-
mi Brauhausban.
Mindjárt az elején, tehát még a rendezvény 
előtt csábított táncra egy kis lelkes népitán-
cos csoport, akik Kecskemétről jöttek.
Elég sok vendég próbálkozott megbírkózni a 
gyors és las sú csárdás ritmusaival, de „gya-
korlat teszi a mestert”, nem igaz?
(Talán többször kellene felkeresni a magyar 
Táncházat a Kalvarienbergstrasse 155 cí-
men!) Nagyon szép volt a kecskeméti fi a-
talok fellépése - valóban emelte a bál szín-
vonalát. Ropták, sürögtek-forogtak, száll-
tak magasba a szoknyák, verték a csizma 
szárát, s mi, idősebbek csodáltuk a lendüle-
tüket, a kitartásukat.
Az ünnepélyes megnyitó után, melyen Kurt 
Hohensinner úr integrációs városi taná csos 
is tiszteletét tette, felcsendült a Magyar 
Himnusz.
Meghatottan álltunk, kissé elmerengve, s 
gondoltunk a szeretteinkre, a magyar föld re, 
a közös jövőre  ki-ki alkata és beállítottsága 
szerint.
A több mint 500 vendég kellemesen szóra-
kozott, persze a Szombathelyről jött zené-
szek most is kitettek magukért. Régi gárda 
ez a Spektrum zenekar, szinte „törzstagnak” 
számít.
Izgalommal vártuk aztán a tombola ered-
ményeit; hátha ránk nevet Fortuna istenasz-
szony, ugyanis a nyeremények (sikerült egy 
pár sponzort megnyerni, pl. a Danubius Ho-
telt, a bécsi Tourismusamt-ot és a Szent Gott-
hárd-i termálfürdőt) valóban fi gyelemremél-
tóak voltak. Én is reménykedtem, hátha jön 
az „igazi szám” (mármint az enyém), de se-
baj, a magyar tarhonyának is örültem.
Nem kis munka egy ilyen bált megrendezni. 
A hagyomány kötelez - ebben a szellemben 
kiválóan dolgoztak a rendezők.
Bár sok-sok szorgos kéz, energia, idő és öt-
let van e siker mögött, mégis az oroszlán-
rész Molnár Andrást, Dudás Michit, Kovács 
Dénest, Ulm Wolfgangot, Tricskó Tímeát, 

Lukács Rékát, Wachtl Ka tit és az Erdei Jó-
zsef Mah ler családot illeti.
Köszönjük nekik és reméljük, jövőre is 
számíthatunk a segítségükre.
... Mert újra szép lesz: együtt ünnepelni, kap-
csolatokat kötni, barátságokat ápolni és nem 
utolsó sorban a csárdás dallamain át a ma-
gyarságunkra emlékezni...

Primus Tünde

15. évfolyam 2. szám A MEÖK információs lapja
www.gracimagyarujsag.at
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KÖVETKEZŐ SZÁMUNK 2014. JÚNIUS ELEJÉN JELENIK MEG!

FARSANGI DÉLUTÁNT ün-
nepelt a Gráci Magyar Gyer-
mekklub babacsoportja

Bővebben a 6. oldalon.

A „hegyezők” a „sóhajok hídján”.

Bővebben az 2. oldalon.

Céljaink a gyermekek érdeke-
inek képviselete, szellemi és 
szociális fejlődésük elősegíté-
se, szociális védelme és ne-
velésének elősegítése, támo-
gatása.

Bővebben a 3. oldalon.

Lesz-e Grácban egy önálló 
Magyar Tánccsoport?

Bővebben a 7. oldalon.
©Josef Erdei

©Josef Erdei

©http://szentferencalapitvany.org/
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„PÁLL SÁNDOR”
KEREKASZTAL
TÁRSALGÁS.

Minden hónap első 
hétfőjén 18 órakor a 
Gösser étteremben 
(Neutorgasse 48.) talál-
kozunk.
Inf.:kerekasztal@meoek.net 

Minden érdeklő dőt sze-
retettel várunk!
 

Koós János

MAGYAR FILM-
KLUB

Folytatódik a magyar 
fi lm klub, ahogy koráb-
ban jeleztük, minden 
páratlan hónap harma-
dik péntekén. A fi lm-
vetítések helyszíne vál-
to zatlanul a Nikolaiplatz 
4, az Europäisches 
Fremdsprachenzent rum 
föld szinti terme. A fi lme-
ket angol vagy német 
felirattal vetítjük, hogy 
magyarul nem beszélő 
barátaink és család-
tagjaink is bepillantást 
nyerhessenek a ma-
gyar fi lmek világába. 
Szívesen szolgálok to-
vábbi információval az 
erika.komon@gmail.
com e-mail címen vagy 
a 0699/19016763-as te-
lefonszámon.

Komon Erika

KIRÁNDULÁSOK
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PROGRAMAJÁNLÓ

Elmúlt a tél, sajnos nem adott 
lehetőséget se szánkózás-
ra, se sífutásra. De a napok 
már nagyon hosszabbod-
nak, a tavasz már nagyon je-
lentkezik. Mind vágyódunk a 
napsugarakra, és a mozgás-
ra. Használjuk ki az adódó 
lehetőségeket néhány szép 
tavaszi túrára.
Első túránk, ami kivételesen 
egy “matiné” túra volt, a 
Weizbachklamm-ra veze-
tett. Meredek hegyoldalon, 
magasan a Weizbach és 
a mellette menő országút 
felett vezetett utunk. A kiug-
ró sziklákon tartott rövid 
szüneteken a magunkkal ho-
zott elemózsiánkat fogyasz-
tottuk el. A túra vége felé még 
át kellett bújni egy érdekes 
sziklakapun. Egy szélesebb 

völgy felett pedig egy ingó-  
bingó hosszú drótkötélhíd 
vezetett át. A kocsihoz sajnos 

a patak melletti országú-
ton, hatalmas sziklák között 
kellett visszamennünk. De 
ez is nagyon látványos 
része volt túránknak. Szive-
sen megnéztük volna Weiz 
szép kis városát is, de erre 
az időnkből sajnos nem tel-
lett. Az út két új vándortár-
sunknak is nagyon tetszett, 
reméljük többször is velünk 
tartanak.
Az aktuális túrákról a bevált 
módon e-mailben értesítem 
a listára felvett érdeklődőket. 
Új hegyezőket, és a 8-10 
éven felüli jólábú ifjúságot 
is szívesen látjuk. Kérem 

az érdeklődőket,  részvételi 
szándékukat a következő 
telefonszámokon jelezzék: 
Timea: 065/5557869, vagy 
Csaba: 0316/693064.

Felhőtlen, napos idő remé-
nyében

Horváth Csaba
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SEGÍTS SEGÍTENI!
Pénzt gyűjtünk Böjte  Csaba 
testvér gyermekmentő szer-
vezete, a Dévai Szent Fe-
renc  Alapítvány részére.
Erdélyben évtizedek óta  
több mint 20 helységben 
5000-nél több nehézsorsú 
gyermek élaz  intézmény 
otthonaiban és kap naponta  
a testi táplálékon kívül sze-
retetetet, otthont, nevelést, 
iskoláztatást.
Ezúton kérjük magyar 
test véreinket, hogy kap-
cs o lódjanak be a Magyar 
Katolikus Közösség indí-
totta  gyűjtésbe, melynek 
eredményét az itt élő ma-
gyarok  nevében juttatjuk 
el Csaba testvérnek.
 A befi zetési lapon a Spende után 
írjuk be „Csaba testvér“

Köszönjük.

Kedves Magyar Testvéreim!

Van, akinek élete szépen 
ível, de van, aki elesik és 
nem tud felkelni. Még egy 
senkiháziból is lehet valaki és 
egy királyból is földönfutó. 
Nem ennyire szélsőségesen, 
de néha saját kis szürke 
életünk is végletek között 
zajlik. Vörösmarty Mihály 
A vén cigányá-ban ezt így 
írta meg : « Mindig így volt 
e világi élet, Egyszer fázott, 
másszor lánggal égett ».

- És Jézus ?
- «...hozzánk hasonl óan 
min denben kísértést szen-

vedett, de bűnt nem követett 
el.» (Zsid. 4,15)
Amikor Jézus virágvasárnap 
bevonult Jeruzsálembe, 
a királyi hatalom helyett a 
nagycsütörtöki lábmosást 
választotta. Olyasmit   tett, 
ami vel nem nagyon büsz-
kélkedünk. Elfogatása után az 
apostolok – egy kivételével -  
egyenesen megtagadták és 
szégyelték, mert “Megvetett 
volt, utolsó az emberek kö-
zött, a fájdalmak férfi a, aki 
tudta, mi a szenvedés; olyan, 
aki elől iszonyattal eltakarjuk 
arcunkat, megvetett, akit 
bizony nem becsültünk 
sokra.“ (Iz 53,3)

Jól tudom, mindenkinek 
megvan a saját keresztje,és 
az is igaz, hogy Jézus 
minden ember keresztjét 
a vállára vette. De Jézus 
részrehajló is volt azok iránt, 
akiket kiválasztott, és akik 
bizalommal fordultak hozzá, 
mint például a betegek. A 
szegényeket pedig egye-
nesen bátorította : «Jöjjetek 
hozzám mind nyájan, akik 
elfáradtatok és meg vagytok 
terhelve. Én felüdítelek tite-
ket.» (Mt 11, 28)
Jézus szenvedésével és 
halálával a legki szolgál ta-
tot tabbakkal azonosult. 
Ezért Husvét öröméből 

nem zárhatjuk ki a sze-
gé nyeket, akik a bűn rab-
szolgasága miatt a legtöbbet 
szenvednek. Egy ilyen, 
mindenkit befogadó, de 
egy a szegények oldalán 
elkötelezett Egyházat kíván 
Ferenc pápa lelkünkre kötni.

Molnár Ottó
gráci magyar lelkész

NAGYBÖJTI GONDOLATOK HÚSVÉT PERSPEKTÍVÁJÁBAN

PROTESTÁNS ISTENTISZTELET GRÁCBAN

Jézus feltámadásával 
belépett Isten dicsőséges 
életébe és megnyitotta  
elöttünk a reménnyel 
telt jövőt, az örök életet. 
(Ferenc pápától, de nem 
szó szerint).

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet protestáns magyar nyelvű istentiszteleteit 
az evangélikus Heilandskirche-ben (8010, Graz Kaiser-Josef Platz 9) tartja a következő 
időpontokban:

2014. április   6., 16.00 óra
2014. május   4., 16.00 óra
2014. június   1., 16.00 óra

Az istentiszteleteket agapé követi a gyülekezeti teremben.
Szeretettel várunk mindenkit!
Mag.D. Pál Fónyad  evang. Pfarrer i.R. Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

KULTÚRÁLIS RENDEZVÉNYEINK
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AZ EGYHÁZAK HÍREI

MEGHÍVÓ
2014. április 27-én, vasárnap 18 órakor

a Kálvária plébánián (Kalvarienbergstr.155)
kerül sor

Dr.habil. TÓTH IMRE
történész, múzeumigazgató/Sopron

a március 16-án elmaradt
„HA MÉG EGYSZER AZT ÜZENI…“

KOSSUTH,
PETŐFI,

SZÉCHENYI ÉS
A MAGYAROK 1848 ELŐTT ÉS UTÁN

című előadására, 
melyre mindenkit szeretettel hívnak

a rendezők:
MKK és MEÖK

 Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal.

IRODALMI ESTRE SZÓL A MEGHÍVÓNK.
2014. május 25-én, vasárnap 18 órakor

a Kálvária plébánián (Kalvarienbergstr.155)
a szombathelyi irodalomtörténész

Dr. habil. FŰZFA BALÁZS

A NYELVBEN MEGRAGADHATÓ VILÁG 
KALANDJAI

(PILINSZKY ÉS OTTLIK)
címmel tart előadást,

amelyre minden irodalom kedvelőt
szeretettel vár.

A Magyar Katolikus Közösség Pasztorális 
Tanácsa

Támogatónk az Osztrák Kancellári Hivatal.
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2014. ÁPRILIS

Rövidítések: MEÖK-Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja, MKK-Magyar Katolikus Közösség, GME-Gráci Magyar Egyesület,
AMEGY-Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet

GRÁCI MAGYAR MŰSORISMERTETŐGRÁCI MAGYAR MŰSORISMERTETŐ

A programváltozás jogát fenntartjuk! 
A mindenkori változásokról honlapunkon értesülhetnek.

www.gracimagyarujsag.at

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk kedves Olvasóinknak!

A Gráci Magyar Újság szerkesztösége.

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ

3 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 inf.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

5 KIRÁNDULÁS Vasvárra... MKK

szombat info. telefonon  0316/691322  (Winkler) vagy 0316/84696  (Gjecaj)

6 10.30 Kálvária-templom SZENTMISE, utána agapé MKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

16.00 Heiland-templom PROTESTÁNS ISTENTISZTELET AMEGY

Kaiser-Josef-Platz 9. Bővebben a 3. oldalon!

7 18.00 Gösser PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS MEÖK

hétfő Neutorgasse 48. inf.: kerekasztal@meoek.net

10 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 inf.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

12 19.00 Kálvária-templom KÉTNYELVŰ SZENTMISE MKK

szombat Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

13 17.00 NINCS MAGYAR SZENTMISE MKK

virágvasárnap

20 17.00 Kálvária-templom SZENTMISE MKK

húsvét vasárnap Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

24 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 info.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

27 13.30 Kálvária plébánia TÁNCHÁZ *  Bővebben a  3..oldalon. MEÖK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155. inf.: Mag. Kovács Dénes 0650 / 831 2624

17.00 Kálvária-templom SZENTMISE, utána előadás a plébánián MKK

Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

18.00 Kálvária plébánia HA MÉG EGYSZER AZT ÜZENI...MAGYAROK ’48 ELŐTT ÉS UTÁN MKK/MEÖK

Kalvarienbergstraße 155. címmel előadást tart Dr.habil. TÓTH IMRE TÖRTÉNÉSZ / SOPRON

GR Á C I  MA G YA R ÚJ S Á G

2014. április — május
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∗ Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung (Bundeskanzleramt)
∗∗ A Gráci Magyar Filmklubot a bécsi Collegium Hungaricum támogatja.

2014. JÚNIUS (ELŐZETES)

2014. MÁJUS

GRÁCI MAGYAR MŰSORISMERTETŐGRÁCI MAGYAR MŰSORISMERTETŐ

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ

1 10.30 Kálvária-templom ÜNNEPI SZENTMISE. Az Öregdiák Találkozó résztvevői MKK/MEÖK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155. megemlékeznek elhunyt diáktársaikról, utána agapé

16.00 Heiland-templom PROTESTÁNS ISTENTISZTELET AMEGY

Kaiser-Josef-Platz 9. Bővebben a 3. oldalon!

2 18.00 Gösser PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS MEÖK

hétfő Neutorgasse 48. inf.: kerekasztal@meoek.net

5 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 inf.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

7 19.00 Kálvária-templom KÉTNYELVŰ SZENTMISE MKK

szombat Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

8 17.00 NINCS MAGYAR SZENTMISE MKK

pünkösd vasárnap

12 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 inf.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

DÁTUM IDŐ HELY RENDEZVÉNY RENDEZŐ

4 10.30 Kálvária-templom SZENTMISE, utána agapé MKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

16.00 Heiland-templom PROTESTÁNS ISTENTISZTELET AMEGY

Kaiser-Josef-Platz 9. Bővebben a 3. oldalon!

5 18.00 Gösser PÁLL SÁNDOR KEREKASZTAL-TÁRSALGÁS MEÖK

hétfő Neutorgasse 48. inf.: kerekasztal@meoek.net

8 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 inf.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

10 19.00 Kálvária-templom KÉTNYELVŰ SZENTMISE MKK

szombat Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

15 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 inf.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

17 07.00 KÉTNAPOS KIRÁNDULÁS Devecserbe MKK

szombat Inf. Csicsely Tamás 03133/30 535 vagy graz.mariazell@gmail.com

18 17.00 Kálvária-templom SZENTMISE, utána agapé MKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

22 16.00 Salvator plébánia MAGYAR GYERMEKKLUB * MKK/MEÖK

csütörtök Robert-Stolz-Gasse 3 inf.: Cresnar-Maurer Katalin, 0650/884-9966

23 20.00 ECML nagyterem FILMKLUB * MEÖK

péntek Nikolaiplatz 4. Komon Erika 0699/1901-6763

25 17.00 Kálvária-templom SZENTMISE, utána előadás a plébánián MKK

vasárnap Kalvarienbergstraße 155. inf.: Prel. Molnár Ottó, 0316/682-124-21, Mag. Holló István 0676/8742-6711

18.00 Kálvária plébánia A NYELVBEN MEGRAGADHATÓ VILÁG KALANDJAI címmel tart előadást MKK/MEÖK

Kalvarienbergstraße 155. Dr.habil. FŰZFA Balázs szombathelyi irodalomtörténész

31 11.30 Lindenwirt VIII: ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ MEÖK

szombat Peter Roseggerstraße 125. inf.: Ugri Mihály, 0316/683-508

GR Á C I  MA G YA R ÚJ S Á G

2014. április — május
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(NEM) CSAK GYERMEKEKNEKKuckó
TAVASZ 

(Szabó Lörinc)
„Mi az?“ – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz!“ – felelt a Nap.
„Megjött?“ – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!“ – felelt a Nap.
„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
“Szeretlek!” – szólt a Nap.
“Akkor hát szép lesz a világ?”
“Még szebb és boldogabb!”

Kedves Szülők,
 Gyerekek és Barátok!

Remélem, hogy mindenki tudja élvez ni a napsütéssel teli ta-
vaszt, és tud gyönyörködni az újra életre kelt természetben!
Februárban elkezdődött a második tanév a Gráci Magyar 
Gyermekklub szolfézs és zenés foglalkozásán, valamint 
a babacsoportban. Tovább ra is találkozhatunk minden 
csütörtök délután 16.00 órától 17.30-ig a Salvator plébánián.
(Robert-Stolz-Gasse 3). 
Információt nálam, Cresnar-Maurer  Katalinnál, — 
0650/884-9966,    vagy   katalin.maurer@gmx.at —
kaphatnak.
2014. január 30-án FARSANGI DÉLUTÁNT ünnepelt a 
Gráci Magyar Gyermekklub babacsoportja és „zenészei“ 
együtt a Salvator plébánián. A nyílt családi délután keretében 
Orgován Boglárka (a zene és szolfézstanárunk) a gyerekek-
kel vidám körjátékokat játszott és álarcokat barkácsolt velük. 
Nagyon szépen köszönjük a segítséget és közreműködést!
De nem csak farsangi mulatság volt, hanem szüle-
tésnapi ünnepség is: Pusztai Áron pont aznap ünne-
pelte játszótársaival együtt a harmadik szülinapját!

Az anyukáknak nagyon szépen köszönöm a sok fi nomságot 
és az italokat a gazdag büfénél.
Továbbra is várunk minden érdeklődő gyereket és szülőt! 

Tavaszi üdvözlettel, 

Cresnar-Maurer Katalin
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Augusztus 21-én hajnalban, immáron 31. alkalommal veszi kezdetét a „Mindszenty - Vadon emlékzarándoklat” 
Máriacellbe.
Kérjük azokat, akik az idén is négynapos zarándoklaton velünk tartanának, legkésöbb 2014 június végéig jelezzék 
részvételi szándékukat.

Augusztus 24-én, vasárnap 16 órakor  a Michaelskapelle-ben szentmisével zárjuk a zarándoklatot, ahová szeretettel várjuk 
azokat is, akik nem vesznek részt az úton.

A hazautazásról a résztvevőknek maguknak kell gondoskodni!
Jelentkezés 2014.06.30-ig misék után a jelentkezési lap személyes leadásával, vagy drótpostán: graz.mariazell@gmail.
com  való beküldésével lehetséges. Jelentkezéskor  kérjük  személyenként  20.- Euró költséghozzájárulási adomány (kisé-
rőbusz költségére) befi zetését,  illetve átutalását a következő bankszámlára:
IBAN: AT93 3800 0000 0008 2578, BIC:  RZSTAT2G, Ung. Kath. Gemeinde  Graz, Verwendungszweck:  Wallfahrt – Begleit-
bus. Akik más országból vesznek részt a zarándoklaton, azok az út során is befi zethetik  a költség hozzájárulást.

A Magyar Katolikus Közösség nevében a zarándoklat vezetői:
Dr. Schubert–Vadon  Éva és DI Csicsely Tamás

Jelentkezési lap a gráci magyarok
31. Mindszenty - Vadon emlékzarándoklatára

Név:
e-mail:
Lakcím:
Telefonszám:

Dátum, Aláírás*:   

   

Szálláshely igény:
2014.08.21. Csütörtök Weitzer Hütte  fő
2014.08.22. Péntek Mitterdorf  fő
2014.08.23. Niederalpl  fő
Velem tart:     
Név:  
  
  
  
  
Megjegyzés:     

 

*: A jelentkező aláírásával igazolja annak tudomásul vételét, hogy a zarándoklat nem szervezett túristaút, továbbá saját 
elhatározásából és felelősségére vesz részt. Mindezt az aláíró által bejelentett további személyek tudomására is hozta, 
akik mindezt tudomásul is vették.

A MEÖK által megrende-
zett táncház március 1-én 
mindegyikünk számára egy 
szép élmény volt.  Az inten-
zív tánc délutánon   tyukodi 
táncokat (Szatmár megye) 
tanultunk. Kovács Krisztián 
a tőle megszokott alapos-
sággal és türelemmel adta 
át tudását. Még azok is, akik 
előtte egyáltalán nem táncol-
tak néptáncokat, meg tudták 

tanulni ezeket a tánclépése-
ket, és gondolom, jól is érez-
ték magukat. De meg is kel-
lett dolgoznunk a sikerért. 
Dél után 2 órától este fél hé-
tig roptuk a táncot. Nekem 
minden esetre volt egy kis 
izomlázam másnap. De ha 
futni mentem volna, akkor 
sem lett volna másképpen.
Amit sajnáltam, hogy kevés 
férfi , legény, fi atalember, fi ú, 

volt jelen. A hölgyek viszont 
nem zavartatták magukat, 
és egy más  sal is táncoltak.
A jövőben szeretnék, — 
amennyiben lenne rá elég 
érdeklődő — egy kis Graci 
Magyar Tánccsoportot ala-
kítani. Tehát gondol koz zon el 
mindenki, akit esetleg érde-
kelne egy ilyen táncos lábú 
baráti kör. Mi tovább ra is 
mindekit szeretettel várunk! 

A hangsúly nem a teljesitmé-
nyen, hanem a közösen átélt 
örömteli élményben van.
A következő táncház a hús-
vét utáni vasárnapon,  ápri-
lis 27-én  13.30-tól lesz,  
 ugyancsak a Kálvária-Plébá-
nia dísztermében 16.30 órá-
ig, szintén Kovács Krisz-
tiánnal (Kiki) és Eszterrel.

Kovács Dènes
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A SZERKESZTŐSÉG FELHÍVÁSA

AZ ÖRÖK HAZÁBA KÖLTÖZTEK

Kiss Tibor  volt diáktársunk haláláról csak most értesültünk, aki 2013. március 12-én 75. 
életévében  a németországi Rheinberg-ben elhunyt. RIP.

A PINGPONG KEDVELŐINEK!
Április 1-én rendezek egy pingpong-délutánt, melyre szeretettel várok minden érdeklődőt s 
játékost.
Hely: nálam a Raiffeisenstr. 54 alatt, a pincében. Frissítő italok lesznek. Info: PRIMUS 
TÜNDE: 0664/97 49 473

APRÓHIRDETÉSEK

Hiteles fordítások készí-
tése! 
Ronacher-Nyitrai Gabi 
Tel.: 0316/913-084, 
Mobil: 0699/19-11-00-52,  
e-mail: 
gabi.ronacher@chello.at

Eladó Budapest VI. 
kerületé ben 40 m2-es, 
magasföldszinti lakás
(Andrássy úttal párhuza-
mos utcában).
Érdeklődni lehet:
Tel.: +36/20/4028-254,
nemszilvi@mailbox.hu
Lökkösné, Neményi 
Szilviánál.
Bach-virágterápia, indi-
viduális horoszkóp-ké-
szítés, élvezet-masz-
százs (akár ajándék is 
lehet) márciusban/ápri-
lisban még jutá nyos 
áron Grazban. Info: 
0664/97 49 473.

Dr. Balázs Géza, a budapesti ELTE tanszékvezető tanára  — az MKK és a MEÖK is-
mert és kedvelt előadója — 2014.03.14-én egy TV adás keretében ismertette az áp-
rilis elsejével megalakuló Nyelvstratégiai Intézet feladatkörét, különös tekintet-
tel a közéleti tanácsadás szükségességére. (Romlik a politikai kultúra nyelvezete). 
http://mno.hu/magyarorszageloben/romlik-a-politikai-kultura-nyelvezete-1215921

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) magyar nyelvi és kulturális nyári 
 egyeteme újabb meglepetéssel készült a magyar nyelv és kultúra iránt érdeklődőknek. Ha 
szeretne nyári egyetemi tanfolyamot ajándékozni budapesti kurzusunkra (2014. július 28. 
– augusztus 22.), rendelje meg tavaszi ajándékkártyánkat.
Az ajándékkártya megrendelői 20 % kedvezményt kapnak a négyhetes nyári egyetem 
(ELTE Summer University of Hungarian Language and Culture) árából, így a kurzus 
díja 580 EUR helyett most csak 464 EUR. A megrendeléshez küldje el az ajándékkár-
tyát a hlccp@rekthiv.elte.hu e-mail címre 2014. április 15-ig. Az ajándékkártya letölthető a 
mellékletből vagy honlapunkról (www.elte.hu/en/summer_university_hungarian).
Bővebb információt a nyári egyetemek programjáról és kurzusairól honlapunkon (www.elte.
hu/en/summer_university) talál.
Szeretettel várjuk az ELTE nyári programjain!
Bélik Márton,  osztályvezető
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Nemzetközi Képzési és Mobilitási 
Osztály

15, Jahrgang 2. Ausgabe 15. évfolyam 2. szám
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